
Si bé el cap de setmana pro-
metia fins a quatre actua-
cions amb construccions 
de la gamma de nou, no-
més s’han sumat quatre 

castells d’aquest nivell en el re-
compte final. Els Castellers de Bar-
celona van ser els únics a alçar el seu 
llistó fins a la gamma extra, tot i que 
no van tenir la sort de cara. 

La festa major del barri barcelo-
ní del Clot va tornar a vestir-se de ga-
la per acollir l’intent de cinc de nou 
amb folre dels Castellers de Barcelo-
na. La colla degana de la capital ja ha-
via provat a la plaça Valentí Almirall 
el quatre de nou sense folre l’any 
2014 i descarregat el nou de vuit el 
2015. Després que els Castellers de 
Sabadell hi estrenessin el quatre de 
nou amb folre l’any passat, podríem 
dir que l’actuació començava a gua-
nyar cert pedigrí. 

Els amfitrions van apostar pel 
cinc folrat com a castell de sortida, 
com ja havien fet fa un mes a la fes-
ta major de Sarrià. Amb la col·loca-
ció del pis de sisens, la construcció 
va començar a tremolar, però aquest 
cop van saber-la aturar. El miratge 
va durar poc: quan els dosos es dis-
posaven a ocupar les seves posicions 
el cinc va brandar de valent i va cedir 
com un castell de cartes. Malgrat la 
caiguda, van saber respondre amb 
valentia, descarregant el quatre de 
nou amb folre en la segona ronda. El 
descens va ser agònic però els barce-
lonins van demostrar una gran vete-
rania a l’hora de defensar l’estructu-
ra mentre un dels terços s’ensorra-
va dins del folre com si es tractés 
d’arenes movedisses.  

Els Castellers de Sabadell també 
van provar un castell de nou pisos 
al Clot, el quatre folrat. Després de 
perdre la primera ronda per des-
muntar-ne tres cops el peu, van tor-
nar-hi a la segona. L’estructura, pe-
rò, va acabar cedint quan hi col·lo-
caven el pis de dosos i la llenya va 
provocar una llarga aturada. A par-
tir d’aquell moment, la diada va 
quedar tocada de mort. Sense pú-
blic, amb poc ritme i abaixant el ni-
vell a causa de les caigudes, les du-
es colles, i els Bordegassos de Vila-
nova, van haver de recórrer a cons-
truccions de circumstàncies. 

Una fita dels de Granollers 
A Granollers, els Xics van descarre-
gar per primer cop en la seva histò-
ria el set de vuit. Ho van fer acom-
panyats dels Minyons de Terrassa i 
dels Castellers de Sants. Només els 
malves van completar una cons-
trucció de nou pisos, el tres folrat. 
El mateix castell, però a Mataró, va 
servir als Capgrossos per segellar 
l’última exhibició local amb un bon 
nivell. Els Castellers de la Vila de 

Els Castellers 
de Barcelona 
coronant un 4 
de 9 amb folre 
ahir diumenge. 
JORDI ROVIRALTA

JORNADA CASTELLERA

Gràcia van tornar a optar pel quatre 
en la seva diada però van acabar 
l’any sense revalidar el tres. 

Cal destacar també que la Colla 
Castellera de Madrid va estrenar 
dissabte el primer quatre de sis, el 
tres amb agulla i el dos de sis a Gra-
nollers, en la vigília de la diada de la 
colla local. Aquesta ha sigut la pri-
mera actuació dels madrilenys a 
Catalunya i la primera diada amb 
tres construccions completes.  

Ahir els Matossers de Molins de 
Rei van tancar la seva temporada 
revalidant la gamma alta de set i 
apuntant-se el segon cinc del seu 
historial, el primer de la tempora-

           COLLA                                              PUNTUACIÓ  

1           Castellers de Vilafranca                                 30940 
2           Colla Vella dels Xiquets de Valls              28350  
3           Colla Jove Xiquets de Tarragona               25470 
4          Colla Joves Xiquets de Valls                         21255 
5           Minyons de Terrassa                                        20935 
6          Capgrossos de Mataró                                     20020 
7           Castellers de Sants                                             15575 
8          Castellers de Barcelona                                  13320 
9          Xiquets de Tarragona                                      12875 
  10       Castellers de Sabadell                                      12085 
 11       Marrecs de Salt                                                     10750 
 12       Castellers de la Vila de Gràcia                    10140 
 13       Castellers de Sant Cugat                                10055 
 14       Nens del Vendrell                                                 9980 
15       Xiquets de Reus                                                     9490

Classificació

Vigília de la diada dels Xics 
Dissabte, 11 de novembre, Granollers 
 
Xics de Granollers --- 2 P4, 3d7, 5d7, 4d7,  
2 P4 
Castellers de Madrid --- P4, 4d6, id 3d6a, 
3d6a, id 2d6, 2d6, P4 
 
Festa major del Clot 
Diumenge, 12 de novembre, Barcelona 
 
Castellers de Barcelona --- P4 cam, i 5d9f, 
4d9f, 3d8, 7 P4, P4 
Castellers de Sabadell --- 2 P4, i 4d9f, 5d7, 
7d7, P5 
Bordegassos de Vilanova --- P4, 4d7a,  
id 5d7, 5d7, 2 P4 
 
Diada dels Xics 
Diumenge, 12 de novembre, Granollers 
 
Xics de Granollers --- 2 P4, 3d8, id 7d8, 7d8, 
4d8 c, P5 
Minyons de Terrassa --- 2 P4, 2d8f, 3d9f, 
4d8, P7f  
Castellers de Sants --- P4, 2d8f, 3d8, 5d8, 
P6, 4 P4 
 
Diada Mariona Galindo 
Diumenge, 12 de novembre, Mataró 
 
Capgrossos de Mataró --- P4 cam, 2d8f, 
3d9f, 4d8, 4 P5 
Castellers de Lleida --- P4 cam, 3d8, 4d8, 
2d7, 3 P5 (1 c), P5 
Colla Castellera de Figueres --- 3d7, 3d7a, 
4d7, P5, P4 
 
Diada dels Gausacs 
Diumenge, 12 de novembre,  
Sant Cugat del Vallès 
 
Castellers de Sant Cugat --- 3 P4, 4d8, 5d8, 
9d7, 3 P4, 3 P4 
Tirallongues de Manresa --- 3 P4, 3d7, 4d8, 
5d7, P5 
Castellers de Badalona --- P4, 5d7, 4d7a, 
4d7, P5, 2 P4

La temporada castellera mostra 
símptomes d’esgotament

El degoteig de castells de nou pisos recula setmana rere setmana

@ara _castells

da. Van acompanyar-lo amb l’es-
trena del tres de set amb agulla, un 
castell que enguany encara no ha-
vien aconseguit. 

Una altra de les colles que ha su-
mat èxits aquest cap de setmana ha 
sigut la dels Castellers d’Andorra. 
Després de completar dues grans 
temporades des del seu bateig, era 
d’esperar un atac imminent als set 
pisos. Al mes de maig van deixar el 
tres de set en intent, però ahir van 
poder dibuixar-ne l’aleta a la diada 
de tardor de la Colla Jove de Bar-
celona. Els barcelonins van provar 
sense èxit el primer dos de set del 
seu historial.e

L’intent de 5 de 9 de la colla 
de Barcelona, ahir. JORDI ROVIRALTA
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